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Nápověda

Vyplňte prosím nutně německý formulář. Děkujeme!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 007, V 9.1, Stav 12/2013

Z příkazu

1 Registrace uživatele

2
Tento formulář prosím v počítači úplně vyplňte. Nemáte-li k dispozici

počítač, použijte prosím psací stroj a nebo pište dobře čitelným tiskacím

písmem. Příslušná políčka prosím zakřížkujte. Pole, která musí být

vyplněna, jsou označena *.

3
Pouze pro první registraci Vaší firmy.

4
Údaje o uživateli

5
Označení firmy, právní forma podle záznamu v obchodním rejstříku

6
Registrační soud, číslo obchodního rejstříku

Možná chybová hlášení při registraci on-line:

Prosím uveďte registrační soud/číslo obchodního rejstříku (nebo NA,

pokud Vaše firma není zapsána v obchodním rejstříku)!

7
Daňové číslo

8
Pro členské státy EU:

Možná chybová hlášení při registraci on-line:

Prosím zadejte platné daňové identifikační číslo (např. CZ 123456789)

nebo daňové číslo. Není-li Vaše firma zapsána v obchodním rejstříku,

uveďte NA 0.

9
Daňové identifikační číslo

10
Pro nečlenské státy EU:

11
Daňové číslo

12
Kód země

13
Adresa firmy

14
Ulice, č.

15
Poštovní přihrádka

16
PSČ

17
Místo

18
Země

19
Telefon

(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)

20
Fax

(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)

21
E-mail firmy

22
E-mail pro účely vyúčtování

Povinné pole, pokud chcete používat zaúčtování na internetu nebo

chcete dostávat výpis vyúčtování mýta resp. doklad jednotlivých jízd e-

mailem.

23
Zasílání informací

Uděluji společnosti Toll Collect GmbH souhlas k zasílání informací na e-

mailovou adresu firmy.

24
Ano

25
Ne

26
Kontaktní osoba (příjmení, jméno)

27
(příjmení, jméno)

28
Služby

29
Zaúčtování na internetu

Chcete získat povolení pro zaúčtování na interentu?

30
Výpis vyúčtování mýta

Jakým způsobem chcete dostávat výpis vyúčtování mýta?

(zvolte prosím pouze jednu možnost)

31
e-mailem jako soubor pro výtisk (PDF)

32
poštou v papírové formě

33
Doklad jednotlivých jízd

Jakým způsobem chcete dostávat doklad jednotlivých jízd?

34
e-mailem jako datový soubor (CSV)

35
Žádný doklad jednotlivých jízd

36
Doručování dokladu jednotlivých jízd v papírové formě není možné,

probíhá-li zasílání výpisu vyúčtování mýta e-mailem.

37
Způsob platby

38
Zvolte si prosím způsob platby:

39
Platební prostředky s platební zárukou např. kreditní karta

Pro volbu požadované kreditní karty prosím používejte formulář

"Platební prostředky s platební zárukou". Další informace naleznete na

www.toll-collect.de/credit-card.

40
Vyúčtování přes pohledávkové konto

Do systému výběru mýta se můžete zaúčtovat pouze v případě

dostatečného krytí Vašeho pohledávkového konta.

Můžete používat i inkaso servisu pohledávek. Informace a formulář

žádosti naleznete na www.toll-collect.de/direct-debit.

41
Tankovací karta

Pro volbu požadované tankovací karty prosím používejte formulář

"Platební prostředek tankovací karta". Další informace naleznete na

www.toll-collect.de/fuel-card.

42
Dokud nebude zřízen zvolený způsob platby, budete nezávisle na Vaší

volbě zaregistrováni pro způsob platby přes pohledávkové konto.

Svá vozidla tak můžete rychleji zaregistrovat a nechat si instalovat OBU.

Pokud této služby nechcete využít, může s tím zde vyjádřit nesouhlas:

Před zřízením zvoleného způsobu platby nechci být přihlášen pro

vyúčtování přes pohledávkové konto.

Registrace mého podniku bude ukončena až po předložení všech

nutných informací z mé strany a ze strany poskytovatele mnou zvoleného

způsobu platby.

43
Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné a správné.

Společnost Toll Collect GmbH bude Vaše data ukládat, zpracovávat a

používat pro účely realizace smlouvy.

Tímto akceptuji Všeobecné obchodní podmínky společnosti Toll Collect

GmbH (Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB). AGB je možné nalézt

na internetu na www.toll-collect.de/agb nebo mohou být vyžádány od

společnosti Toll Collect GmbH (Telefonáty z Německa: 0800 222 2628**,

Telefonáty ze zahraničí: 008000 222 2628**).

44
Místo, datum

45
Podpis a popř. razítko firmy

46
Tento formulář prosím zašlete s právoplatným podpisem a razítkem firmy

na následující adresu: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11

03 29, 10833 Berlin, Německo nebo jej zašlete faxem na číslo: +49 180 1

222628 ***.

47
** zdarma, ceny z mobilní sítě se mohou odlišovat

48
***v Německu:

cena z pevné sítě 0,039 EUR/min;

cena z mobilní sítě maximálně 0,42 EUR/min

62
Souhlasím. (Pouze při registraci online)

99
Tato pole musí být vyplněna
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